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ملخص األطروحة تاللغة العرتية

(تأثري منهج مقرتح لالسرتخاء تداللة مناسية تعض اهلرمىاا

يف إجناز فعاليا

املنتخة الىطني الشثاب تالعاب القىي للمىسم )9002

الباحث
حٌدر ناجً حبش الشاوي

الرمي لدي العثي

المشرف
أ.د.عادل تركً حسن

اشتملت األطروحة على خمسة فصول:
الفصل األول :التعرٌف بالبحث
تضمن هذا الفصل على مقدمة البحة

وأهمٌتة  ,وفٌة تطةق البححة

ىلةى ان التةدقٌ القٌحضةً

علم ٌستند الى أسس تخضع فً جوهقهح لمبحدئ العلوم الطبٌعٌ واإلنسحنٌ والطبٌ وقوانٌنهح  ,وٌعد علم
النفس من بٌن العلوم اإلنسحنٌ التً ٌستمد منهح المدق القٌحضً الكثٌق من المعحقف والعلوم التً تسهم
فً الوصول ىلى األهداف التً ٌسعى التدقٌ

القٌحضً ىلى تحقٌقهح .وتكمن أهمٌ البح فةً الوقةوف

على تأثٌق المنهج المقتقح لالستقخحء فً منحسٌ

بعض الهقمونحت واإلنجحز لفعحلٌةحت القمةً لالقةق

والثقل والقمح والمطقق ).
أما مشكلة البحث فتتمثل فً ىن المتغٌقات الوظٌفٌ التً تتأثق بحلموقف المثٌق تعطً داللة حقٌقة
وواضح لححل الالعة ومنهةح منحسةٌ

الهقمونةحت التةً لهةح عالقة بحلححلة النفسةٌ ,لةذا حةحول البححة

التعةةقف علةةى ححل ة الالع ة النفسةةٌ بدالل ة منحسةةٌ الهقمونةةحت التةةً تعطةةً دالل ة لححلت ة النفسةةٌ بةةدل
استعمحل استمحقات قٌحس الححالت النفسٌ ,والتً ال تعكس بصد ححل الالع .
واشتمل الفصل أٌضح على أهداف البحث وهً
 .1ىعداد وتطبٌ منهج مقتقح لالستقخحء على الالعبٌن عٌن البح .
 .2التعقف على تأثٌق المنحفس القٌحضٌ على منحسٌ بعض الهقمونحت.
 .3التعقف على تأثٌق المنهج المقتقح لالستقخحء فً منحسٌ
لالثقل والقق

بعض الهقمونحت وفً انجحز فعحلٌحت القمً

والقمح والمطقق ) للشبح

وافترض الباحث -:
 .1عدم وجود فقو معنوٌ فً قٌحس منحسٌ
القٌحضٌ ألفقاد عٌن البح .

الهقمونحت بٌن الححل الطبٌعٌ وقت القاح وقبل المنحفسة


ب

 .2عةةدم وجةةود فةةقو معنوٌةة فةةً ىنجةةحز فعحلٌةةحت القمةةً لالثقةةل والقةةق

والةةقمح والمطققةة ) ألفةةقاد

المجموع التجقٌبٌ بٌن االختبحق القبلً والبعدي.
 .3عدم وجود فقو معنوٌ بٌن المجموعتٌن الضحبط والتجقٌبٌ فً االختبحق البعدي فً مستوى منحسٌ
الهقمونحت قٌد الدقاس وانجحز فعحلٌحت القمً لالثقل والقق

والقمح والمطقق ).

وكانت مجاالت البحث
 المجال البشري  :العبو المنتخ

الوطنً فً فعحلٌحت القمةً لالثقةل والقةق

والةقمح والمطققة )

للشبح للموسم 2002-2002
 المجال الزماني  :الفتقة من 2002/11/1لغحٌ 2002/7/15
 المجال المكاني  :ملع نحدي النجف األشقف القٌحضً.
الفصل الثانً :الدراسات النظرٌة والمشابهة:
احتوى هذا الفصل على اإلطار النظري للبحث إذ تناول البحث مواضٌع متعددة منها اإلعداد النفسةً
والمهحقات الذهنٌ وأنواعهح واالستقخحء واستخدامحت وأهمٌت فً المجةحل القٌحضةً وأنواعة واالنفعةحل
وخصحئص والصفحت العحم ل والغدد الصةمحء واالنفعةحل وعلةم الةنفس الفسةٌولوجً  ,نشةأت وفقوعة ,
والهقمونحت وأنواعهح من حٌ

توقٌت اإلفقاز وتصنٌف الغدد مةن النححٌة التشةقٌحٌ والغةدد الصةمحء ,

أنواعهح ووظحئفهح بجسم اإلنسحن ,والتنفس وفعحلٌحت القمً
 .واستعرض الباحث الدراسات المشابهة .
الفصل الثالث:منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة:
اسةةتخدم البحح ة المةةنهج التجقٌبةةً بأسةةلو
وكذلك أهم األدوات المستخدم فةً البحة
المنتخ

المجموعةةحت المتكحفئ ة  ,لمالءمت ة طبٌع ة المشةةكل ,

,ومنهةح عٌنة البحة

التةً تألفةت مةن ل )14العبةح ٌمثلةون

الوطنً للشبح بفعحلٌحت القمً للموسم 2002ـ ,2002وكٌفٌ تقسةٌم العٌنة علةى ىجةقاءات

الدقاس .اشةةةتمل هةةةذا الفصةةةل علةةةى مةةةنهج البحةةة ىذ أسةةةتعمل البححةةة المةةةنهج التجقٌبةةةً بطقٌقةةة ل
المجمةوعتٌن المتكةحفئتٌن ) كونة ٌةتالءم مةةع طبٌعة مشةكل البحة  .وكةةذلك عٌنة البحة والتةً كحنةةت
العبً المنتخ

الوطنً والبحلغ عددهم ل )14العبةح وتجةحنس العٌنة وتكحفاهةح ووسةحئل جمةع البٌحنةحت

والقٌحسةةحت المسةةتخدم فةةً البحة وهةةً قٌةةحس مسةةتوى منحسةةٌ الهقمونةةحت وقٌةةحس مسةةتوى االنجةةحز
لفعحلٌةةحت القمةةً  ,واشةةتمل الفصةةل أٌضةةح علةةى وسةةحئل جمةةع المعلومةةحت ووسةةحئل تحلٌلهةةح والوسةةحئل
المسحعدة واألجهزة والمستلزمحت األخقى  ,وخطوات تنفٌذ البح والتً اشتملت علةى ىعةداد المةنهج
وتنفٌةةذو والتجقب ة االسةةتطالعٌ والتجقب ة القئٌسةةٌ واالختبةةحق القبلةةً واالختبةةحق البعةةدي واسةةتعقض


ت

البحح أهم الوسحئل اإلحصحئٌ المستخدم فً البح .
الفصل الرابع:عرض ومناقشة نتائج البحث:
اشتمل هذا الفصل على عقض النتحئج التً توصل الٌهح البحح ومنحقشتهح وتحلٌلهح .
الفصل الخامس :االستنتاجات والتوصٌات.
تناول الباحث فً هذا الفصل أهم االستنتاجات التً توصل إلٌها والتوصٌات التً ٌوصً بها ومنها:
االستنتاجات.
 .1اقتفحع منحسةٌ

الهقمونةحت قٌةد الدقاسة للمجمةوعتٌن قبةل السةبح بشةكل واضةح عنهةح فةً فتةقة

القاح قبل استخدام المنهج المقتقح للمجموعتٌن .
 .2منهج االستقخحء المقتقح ل تأثٌق اٌجحبً فةً اإلقةالل مةن منحسةٌ الهقمونةحت قٌةد الدقاسة قبةل
السبح للمجموع التجقٌبٌ  ,ىذ سحعد الالعبٌن على السٌطقة على انفعحالتهم .
 .3منهج االستقخحء المقتقح ل تأثٌق اٌجحبً فً انجحز فعحلٌحت القمً لقمً القمح وقمةً القةق
وقمً الثقل وقمً المطقق ) للمجموع التجقٌبٌ .
التوصٌات:
 .1اسةةتعمحل المةةنهج المقتةةقح لالسةةتقخحء المعةةد مةةن قبةةل البححة أثنةةحء اإلعةةداد النفسةةً لالعبةةٌن
الشفصل بحلقمً لمح لة مةن تةأثٌق اٌجةحبً فةً السةٌطقة علةى االنفعةحالت النفسةٌ فةً مواقةف
المنحفس القٌحضٌ وفً تحقٌ االنجحز األفضل.
 .2ضةةقوقة االهتمةةحم بحإلعةةداد النفسةةً الطوٌةةل والقصةةٌق األمةةد عنةةد التةةدقٌ البةةدنً وتطةةوٌق
توظٌف المهحقات النفسٌ لمح لهح من تأثٌق فً نفسٌ الالع ,وضمحن استمقاقو فً التدقٌ
وبحلتحلً على انجحزو.
 .3على المدق متحبع الح حل النفسٌ لالعبٌن بشكل مستمق ومححول قٌحسهح للوقوف على ححلة
الالعبٌن النفسٌ فً مواقف المنحفس القٌحضٌ لغقض مححول معحلجة الحةحالت السةلبٌ كةً
ال تكون عحئقح لالنجحز القٌحضً .
 .4ىجقاء بحو مشحبه على بقٌ الفعحلٌحت القٌحضٌ .






